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VÝROČNÁ SPRÁVA 

ZA ROK 2016 

OBČIANSKE  ZDRUŽENIE  

AIN  KARIM  

OBČIANSKE ZDRUŽENIE AIN KARIM, 

SÍDLO: ČILISTOVSKÁ 4, 931 01  ŠAMORÍN 

DOM  PRIJATIA  

SV .  FRANTIŠKA  Z  PAOLY  

KLÁŠTORNÁ  ULICA  2  

931  01   ŠAMORÍN  

Ak ťa oslovila naša vízia a 

činnosť, môžeš sa pridať k nám 

do tímu formou: 

dobrovoľníckej činnosti
ponúknutia svojich 

vedomostí, nápadov a 

skúseností
materiálneho daru 

(trvanlivých potravín, 

hygienických potrieb, potrieb
do domácnosti, šatstva a 

obuvi)
finančného daru

VÝZVA NA SPOLUPRÁCU ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

Štatutárny zástupca: 

Mgr. Ivana Tisoňová 

Správna rada:  

Mgr. Mária Nováková, PhD. 

Mgr. Lenka Motýľová 

Martina Švorcová 

V OZ Ain Karim bolo ku koncu roka 

2016 evidovaných 6 riadnych 

členov a 20 dobrovoľníkov. 

SPONZORI A  DONORI 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Šamorín 

Mestský úrad, Šamorín 

Nadácia Pontis, Bratislava 

Trnavská arcidiecézna charita, Trnava 

Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených 

zborov Slovenskej republiky 

Vikariát Zboru väzenskej a justičnej stráže 

Diakonie Broumov, Broumov (ČR) 

Rímsko – katolícky farský úrad, Šamorín 

Inštitút dcér Márie Pomocnice, Šamorín 

Základná škola Mátyása Korvína, Šamorín 

Trnavský samosprávny kraj, Trnava 

Mestský úrad, Šamorín 

PALMA Group, a. s., Bratislava 

ECO-INVEST, a. s. , Bratislava 

Boni Fructi, spol. s r. o., Dunajská Lužná 

Pekáreň Kvetoslavov 

PPD Slovak Republic, s.r.o. , Šamorín 

a ďalší, ktorí nechceli byť menovaní 

PARTNERI A  SPOLUPRÁCA  



KTO SME 

Občianske združenie Ain Karim vzniklo v roku 

2007. Pôsobíme v Šamoríne, kde
prevádzkujeme Dom prijatia sv. Františka z 

Paoly  pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v krízových 

životných situáciach, hmotnej alebo sociálnej 
 núdzi a pre tých, ktorí hľadajú zmysel svojho 

života a jeho naplnenie prostredníctvom 

aktivít a projektov nízkoprahového charakteru. 

 

AKTIVITY V DOME PRIJATIA  

Projekt 3R -  Radosť Rozdávaním Rastie 

Projekt určený pre pomoc rodinám a 

jednotlivcom v núdzi, ktorý prebieha v 

mesiacoch november – december. Projekt 
spočíva v organizácií miestnej zbierky 

trvanlivých potravín, hygienických potrieb a 

stravných lístkov. Z nazbieraných vecí spoločne 

s našimi dobrovoľníkmi  pripravujeme balíčky, 

ktoré potom roznášame rodinám a 

jednotlivcom, ktorí sú v núdzi v Šamoríne a 

jeho blízkom okolí. V roku 2016 bol jedenásty 

ročník projektu a obdarovali sme 65 rodín a 

jednotlivcov. 

Projekt Dajme šancu začať odznovu 

Skupinová a individuálna práca s trestanými 
osobami vo výkone trestu odňatia slobody  v 

Hrnčiarovciach nad Parnou (okr. Trnava) a po 

jeho ukončení, ktorá predstavuje duchovnú a 

sociálnu starostlivosť o trestané osoby. 

PROJEKTY A  AKTIVITY REALIZOVANÉ 

V ROKU 2016  

Odevný sklad 

• poskytovanie šatstva pre ľudí v
núdzi 

pondelok 8:30 - 11:00  

streda 8:30 - 11:00  

 

Smajlík – nízkoprahový klub pre deti
a mládež 

pondelok 14:00 – 16:00 

 

Hŕstka polievky
• podávanie teplej stravy pre ľudí,

ktorí sú sociálne odkázaní 
pondelok – štvrtok 11:30 – 13:00 

 

Šikovné prstíky 

• tvorivé dielne, výroba rôznych
darčekov a maličkostí 

pondelok – štvrtok 9:00 – 14:00 

 

Poskytovanie základného
poradenstva 

• poskytovanie odbornej pomoci
ľuďom v krízovej životnej situácií  
• pomoc pri vybavovaní rôznych

úradných dokumentov  

pondelok – piatok 9:00 – 16:00 

(treba si vopred dohodnúť mailom
alebo telefonicky)  

 

Rodinné stretnutia 

• spoločné stretnutia rodín spojené s
prednáškou, diskusiou 

nedeľa 16:00 – 18:30 

SPRÁVA  O HOSPODÁRENÍ ZA  ROK 2016  

ĎAKUJEME
ZA VAŠU PODPORU V ROKU 2016 

 


